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Milí přátelé,
školní rok se chýlí ke konci a nastává čas bilancování. Jak se již stalo tradicí, žáci 

Vás svými vzpomínkami, zážitky a dojmy provedou školním rokem 2016/2017. Naším 
společným úsilím je vést žáky k celoživotnímu vzdělávání, ale rovněž připravovat je 
na každodenní situace, které nám život přináší. Snažíme se objevovat v žácích jejich 
potenciál a nadání, prezentovat výsledky práce na veřejnosti prostřednictvím soutěží, 
vystoupení a společných setkání s Vámi, zákonnými zástupci a partnery školy. Proží-
váme společné úspěchy i neúspěchy a pevně věřím, že se těšíme na další společně 
strávené chvíle. Jsem přesvědčen, že každý člověk nás v životě má někam posunout,  
a měli bychom si proto všech a všeho vážit. 

Odcházejícím žákům přejeme mnoho úspěchů a na všechny ostatní se budeme tě-
šit v novém školním roce. Přejeme krásné a ničím nerušené prázdniny.

 Za zaměstnance školy Mgr. Daniel Matyášek

POCHOD  
Z OPAVY DO ŠTÍTINY

Pochod začal tím, že jsme šli na vlak  
do Opavy. V Opavě jsme šli do Tesca. Paní uči-
telka nám rozdala mini mapy cyklostezky. Pak 
jsme šli po cyklostezce. Vždycky byli dva vza-
du a kontrolovali, jestli jede kolo. Když jelo, 
zavolali:  „Pozor, kolo!“ Na stezce jsme měli pár 
zastávek. Jedna byla u kukuřičného pole, kde 
jsme trhali kukuřici. Další byla u fotbalového 
hřiště. Tam jsme hráli fotbal a různé hry. Když 
jsme došli do Kravař, zastavili jsme u hospůd-
ky a tam jsme si koupili nanuk. Potom jsme 
šli řepovým polem až k fotbalovému hřišti  
ve Štítině a do školy. Moc se nám to líbilo. 

 Lukáš Sedláček, Nikola Honová – 4. B

LEGIOVLAK
27. září 2016 jsme jeli do Opavy 

na nádraží, kde stál legiovlak. Byl 
to projekt připomínající 100. výročí 
boje československých legií za samo-
statný stát. Vlak cestuje po městech  
a předvádí, jak vypadaly vlaky za vál-
ky. Ve vagónech stáli muži v unifor-
mách, kteří nám o všem něco řekli. 
Jako první nám pustili film, ve kterém 
byly zachyceny hrůzy I. světové války.  
Po filmu jsme se vydali na cestu vla-
kem po jednotlivých vagónech, viděli 
jsme vagón jídelní, nemocniční, poš-
tovní, muniční, s postelemi, na kterých 
legionáři spali, vagón s polní kuchyní  
a obrněným autem. 

Vít Grussmann, Vojtěch Malohlava, 
Renáta Římanová – 8. třída

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
Nejdřív přišly holky z 9. třídy a ukázaly 

nám znakovou řeč. Naučily nás pár znaků: 
„Dobrý den. Ahoj. Jak se máš? Já se mám 
dobře.“ Potom nás vzaly dozadu na kobe-
rec a tam nás naučily písničku a taneček. 
Moc se nám to líbilo.
Kryštof Grussmann a Jan Nábělek – 2. A

Turistický pochod Hrabyně 
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INFORMA
Jako snad každá 9. třída, tak i my jsme byli na Informě v Opavě. Informa je veletrh škol 

z Opavska, Ostravska a Bruntálska, který pořádá Střední škola technická Opava. 
Naše pocity byly smíšené. Z každé strany na nás chrlili většinou žáci, někdy dokonce 

ředitelé škol, výhody oborů vyučovaných na jejich škole. Místy nám to připadalo až jako 
přehnané vnucování. Některé školy však svou prezentaci nepřeháněly a působily sympa-
ticky. Některým žákům mohla Informa ulehčit výběr jejich dalšího vzdělání.

Jakub Vaněk, Patrik Halfar, Vojtěch Petruška – 9. třída

STRAŠIDELNÁ SHOW
31. 10. 2016 v 17:00 byla na fotbalovém hřišti akce 

Strašidelná show. Předtím jsme ve škole vyráběli 
lampióny na výzdobu. Bylo to tam strašně hezky vy-
zdobené. A taky tam bylo několik stanovišť, kde byly 
paní učitelky nebo učitelé s připravenými úkoly, např. 
střílení z kuše, stezka odvahy, stanoviště mumie, 
kde jsme měli obalit kamaráda toaletním papírem.  
Na dalším stanovišti jsme si museli vzít zapálenou 
svíčku a obejít velký kruh. Bylo tam i občerstvení  
a párek v rohlíku a na konci pouštěli velký ohňostroj. 
Byla to nejhezčí strašidelná show. Doporučujeme jít 
na další… Jakub Prokša, Nikola Halšková – 4. B

LISTOVÁNÍ 
Jednou k nám přijel herec jménem Lukáš 

Hejlík a představil nám knížku Strýček Ludvík. 
Tuto knihu napsal Jannec Levi a ilustroval Janiv 
Šimoni. Vyšlo již několik dílů, např. Strýček Ludvík  
v honduraských stepích, v sibiřské džungli nebo 
ve švýcarské poušti. Představil nám několik kapi-
tol a dal nám všechny tři díly do třídy. Moc se nám 
líbila vtipná povaha strýčka Ludvíka.  Strýček Lud-
vík má jenom čtyři vlasy a nosí brýle. Představení 
a také knihy se mi moc líbily. Pan Hejlík byl moc 
dobrý herec. Ema Kačenová – 4. A

Makové pole – Markéta Plachká, 4. AHastrman – Tomáš Říčný, 2. A
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VIKINGOVÉ

PŘEHLÍDKA DRAVCŮ
Přehlídka dravců byla nádherná. Bylo tam plno dravců 

a také nám říkali, co všechno dělají. Dozvěděli jsme se, co 
dravci jí, kde žijí a jak se cvičí. Předvedli nám sokola a orla  
a nejmenší sovu na světě. Ukazovali různé zajímavé kousky  
a často lítali dravci na stromy. Na povel se vraceli zpět. Moc 
se mi líbila jejich křídla, když je roztáhli, tak je měli jinak 
zbarvené. Mohli jsme si je držet i na ruce, ale museli jsme 
mít rukavici. Dravci byli moc hezky vycvičení. Byl to velký zá-
žitek. Mariana Zíková, Aleš Bauer, Dominik Těžký – 2. B

MŠ ELIŠKA
(MŠ pro děti se zdravot-

ním postižením v oblasti 
tělesné, mentální, zrakové, 
sluchové, řečové a pro děti 
s poruchou autistického 
spektra)

Co najdete v Elišce?
To vám povím v básničce.

Ráno, když jsme brzy vstali,
svačinu si nachystali,

z domu jsme pak rychle vyšli,
abychom ten vláček stihli.
A tak už jedem, hola hola,

MŠ Eliška už nás volá.
Děti překvapené byly,

když jsme je tam navštívili,
kostýmy si nasadili,

v anděly se proměnili.
Čertíci a Mikuláš,

taky na ně přišel čas.
Program bohatý tam byl,

nás i děti unavil.
Všichni nám pak děkovali,

pohoštění ochutnali.
Akce velmi pěkná byla,

doufáme, že se všem zalíbila.
Kateřina Kudelová, 

Diana Kubánková – 9. třída

Každoročně probíhají 
v předvánočním období 
Vánoční trhy. Vánoční trhy 
mají dvě části. První část 
jsou kulturní vystoupe-
ní žáků jednotlivých tříd  
v sále školy. Sál bývá vždy 
plný rodičů, kteří si nene-
chávají připrave-
ný program ujít. 
Někteří, na které 
nezbylo místo, 
stojí na chod-
bě před sálem. 
Druhá část jsou 
trhy. Probíhají  
v tělocvičně ško-
ly. Žáci na tyto 
trhy předem 

Maminka - 
Michaela Palzerová, 5. A

Dne 12. října se žáci  
4. – 9. třídy shromáždili v tě-
locvičně naší školy. Konalo  
se tam divadelní představení  
s názvem „Vikingové –  
válečníci, objevitelé  
a obchodníci“. Dva pánové  
z Pardubic nám velmi vtip-
ně, ale zároveň poučnou 
formou, přiblížili dobu, kdy 

tito skandinávští mořeplavci 
podnikali loupežné výpravy 
do jižní a západní Evropy. 
Přivezli s sebou i velkou loď. 
Vybraní žáci se zapojili přímo 
do divadelního programu. 
Představení se všem líbilo  
a bylo to velmi pěkné zpest-
ření výuky.

Martina Lindovská – 5. A

VÁNOČNÍ TRHY
zhotovují různé výrobky, 
které jsou pak prodávány.  
Na Vánočních trzích si mo-
hou děti kreslit, modelovat  
a vyřezávat různé výrobky. 
Neschází ani občerstvení 
pro děti a rodiče.

Daniel Sosna – 5. B
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ADVENT NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE 

PŘEDVÁNOČNÍ  
RODINNÁ DÍLNA 

Před Vánocemi jsme se sešli v naší třídě, 
abychom vyrobili výrobky pro vánoční trhy. 
Na dílnu jsem přišla s maminkou a Vali. Já  
a Vali jsme dělaly z keramiky. Maminka vyro-
bila dva adventní věnce. Bylo to prima. Paní 
učitelka a někteří rodiče přinesli občerstvení. 

Na předvánoční rodinnou dílnu jsem šel 
s maminkou. Moc se mi to líbilo, protože 
jsme vyráběli z keramiky. Domů jsme si 
odnesli krásný vyrobený adventní věnec. 
Bylo tam hodně rodičů s dětmi, které to 
hodně bavilo. Spolužáci a já jsme jed-
li samé dobroty. Maminka i já se těšíme  
na další předvánoční rodinnou dílnu. 

Julie Hoňková a Finlay Langer – 2. A

VÁNOČNÍ LIDOVÉ 
ZVYKOSLOVÍ  

Před Vánocemi jsme na-
vštívili dětský dům v Opavě. 
Tam jsme dělali zasněžené 
šišky a vánoční ozdoby. Do-
zvěděli jsme se o vánočních 
zvycích a přípravě na Váno-
ce. Muzikanti nám zahráli 
vánoční koledy na cimbál, 
housle a děti k tomu zpívaly.

Adam Malurek – 2. A

Jeli jsme do Opavy na školu, která dodr-
žuje vánoční tradice. Prošli jsme celou školu 
a andělovi a Mikuláši zazpívali. Baňky, které 
byly vystavené, byly moc krásné, pak jsme 
pro nejkrásnější hlasovali. Naše holky šikulky 
předvedly gymnastiku na písničku Andělé 
strážní, poté všichni tleskali. Šli jsme do veliké 
tělocvičny, kde všude byly jenom stánky, byly 

tam marmelády, ubrusy, ochutnávky byly též. 
Adventní věnce, soutěže byly velice zábavné, 
kdo vyhrál, dostal sladkost. Všem se ty věci 
líbily. Poté jdeme do školní mini zoo. Králíčky  
a morčata jsem si mohla pochovat. Tento záži-
tek je nezapomenutelný. Kdo na to zapomene, 
je zapomnětlivý. Mně se toto líbilo, tímto zdra-
vím tuto školu. Eliška Johančíková – 4. A

Kovbojský den – 4. A

O Vánocích – Jana Hlavicová, 6. tř. 

Moji kamarádi – Vojtěch Schwan, 5. B
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29. 1. 2017 k nám do ško-
ly přijeli studenti z různých 
zemí, aby nám něco řekli  
o své kultuře, a tím nám 
něco nového ukázali. Byli tu 
jen sedm dní, což všechny 
mrzelo, ale i tak to byla zába-
va. Jmenovali se Salome, Sil-
via, Diana, Ayman, Meredith 
a Dhuvraj. Všechny jsme 
ubytovali doma. Skoro kaž-
dý den jsme měli na jednu 
hodinu jednoho nebo dva  
z nich. V hodinách jsme 
např. tancovali nebo hráli 
jejich typické hry a taky měli  
pro nás připravené prezen-
tace o své zemi. Nejlepší 
hodina byla hodina tělocvi-
ku, byl s námi Ayman, hráli 
jsme vybíjenou. Aymanovi 

ZAČAROVANÁ TŘÍDA
Ve dnech 22. 3. a 23. 3. proběhlo v Opavě 

okresní kolo soutěže Divadelní lízátko. Jeli 
jsme s panem družinářem Lukášem Vlčkem  
a prezentovali Štítinu hrou “Začarovaná tří-
da“. S námi jeli divadelníci loutkového divadla  
s hrou “Neomluvím se“. Podle nás, divadelníků, 
jsme si mysleli, že se nám podaří vyhrát 1. mís-
to, se kterým bychom postoupili do krajského 
kola, ale stejně jako minulý rok jsme nepostou-
pili. Přesto jsme si to náramně užili a těšíme se 
na další ročník. Valérie Hoňková –  5. AEMISE 

Na pochůzky chodíme,
správně topit učíme.

Někteří nám neotevřou, 
ale okna pootevřou.

Chtěli bychom čistě dýchat,
většinou to přec nejde.

Potom začnem snoplit, kýchat,
rychle nás to nepřejde.

Proto projekt šíříme, 
lidi topit učíme.

Klára Kinnertová – 7. třída

PROJEKT EDISON          
se hra líbila. Byla to také po-
slední hodina s nimi. Takže 
jsme se po vyučování louči-
li. Mohli jsme s nimi mluvit 
pouze anglicky nebo jejich 
národní řečí. Museli jsme  
ze sebe dostat naše zkušenos-
ti z hodin angličtiny. Se svými 
kamarády máme skvělé zážit-

ky a plno fotek. Vzali jsme je 
 na různé procházky. Jednou šli 
s námi i bruslit na led. Dhuvraj  
a Ayman neuměli bruslit, tak-
že jsme jim často pomáhali 
vstát. 

Karolína Gotzmannová,
Ester Bednaříková – 6. třída

Dřevořezbářský kroužek

Ptáčci – Marian Škurhan, 3. tř.
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PEPA STAVITEL 
 „Půjdeme teď do družiny

stavět lodě, auta, lidi.
Je tu pěkně, krásně čisto,

najděte si každý místo.

Budete teď stavět auta.“
„To vyhraje asi Franta!

Ten je staví nejlépe,
nikdy nic nepoplete.“

Volanty a sedadla -
ta mě hnedka napadla.

Když jsme stavby dokončili,
zvědaví jsme všichni byli -

kdo vyhrál a kdo prohrál, 
kdo žádný bod nedostal?

Utíkáme ke stolu
předvést horu výtvorů.

Paní učitelka jásá:
„No - já žasnu, to je krása.“

Vybráno je hupky, hup,
ve finále jsme s Frantou natošup.
Věra Samolejová – 3. třída

MLADÝ ZDRAVOTNÍK
V pátek 5. května se dvě pětičlenná družstva z naší školy zúčastnila soutěže Mladý zdra-

votník. Soutěž pořádal Červený kříž. Na soutěži byla družstva z celého okresu. Na vlastní kůži 
jsme si vyzkoušeli resuscitaci, zástavu tepenného krvácení, přenos raněného na improvizo-
vaných nosítkách a mnoho dalšího. Jsem rád za získané zkušenosti a doufám, že je nebudu 
často muset poskytovat, a když jo, tak je poskytnu rád. Tomáš Hulva – 8. třída

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK
Na lyžáku bylo PRIMA,

každý na něj rád vzpomíná!
Kopce, sníh a sluníčko,

no, to chybí nám maličko.
Do družstev nás rozdělili,
u toho jsme se pobavili.
Učitelé byli moc prima,

vůbec nám nevadila zima!
Záchranářů není třeba,

odvaha nám sílu předá.
Celý kopec zvládnem hravě,

nejezdíme jen po hlavě!
Hráli jsme i spoustu her…

A co říci na závěr?
Holky, kluci i učitelé,

užili jsme si to SKVĚLE! :)
 Adam Fabisz, 

Kateřina Ignácová – 7. třída

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – 
Karolina Stonišová, 2. B (1. místo krajské kolo)

Výtvarná 
soutěž 

Požární ochrana 
očima dětí – 

Valentýna 
Ulmanová, 2. B 

(2. místo 
krajské kolo)
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
Jednou nám paní učitelka řekla, že si máme při-

pravit nějakou lidovou písničku a že nás z ní vyzkouší  
na známky. Na další týden jsem se do HV hrozně těšila. 
Doufala jsem, že postoupím z třídního kola do školní-
ho. Hned potom nám paní učitelka řekla, že postupuji. 
Na soutěži jsem zazpívala dvě písničky. Za několik dní 
bylo vyhlášení a já jsem vyhrála Cenu poroty. Byla jsem 
za tento úspěch neuvěřitelně ráda. V dubnu se mělo 
jet do Opavy na „Opavského skřivánka“. V této druhé 
soutěži jsem se neumístila, ale nevadí mi to. Přece je-
nom platí: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

 Andrea Závišková – 6. třída

GYMNASTICKÉ ZÁVODY
23. 2. jsme jely s gymnastkami na okresní závody  

do Opavy. Začaly jsme cvičit na hrazdě. Tam jsme byly 
docela úspěšné. Pak jsme se přesunuly na přeskok  

a na prostná. A na-
konec bylo vyhláše-
ní, my jsme skončily 
jako druhé, ale oni 
se spletli, protože 
to blbě spočítali. 
Takže jsme byly tře-
tí. Myslíme, že jsme 
to dobře zvládly,  
a jsme rády, že jsme 
se umístily aspoň 
na třetím místě.
Veronika Janošková, 
Marie Pastrňáková 
a Anna Pastrňáková  

4. B

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Nastal den, kdy začalo okrskové kolo recitační soutěže 

v Opavě. Já a mé kamarádky jsme se těšily. Samozřejmě 
jsme nebyly jediné. Když jsem byla na řadě, začala jsem se 
nervovat. Začala jsem a vžila se do děje. Odříkala jsem to 
nejlépe, jak jsem mohla. I Kačka a ostatní byli super. Když 
se vyhlašovalo, nedopadla jsem nijak. Ale mně to nevadi-
lo. Postoupila Věrka Samolejová a té to moc přeji. Je hroz-
ně šikovná. Doma jsem všem řekla, že mi to nevadí, a oni  
z toho byli rádi. Barbora Žurková – 6. třída

DUDEK SHOW
Moc jsem si toto vy-

stoupení užila, proto-
že bylo srandovní. Pán 
stříkal sprejem na tabuli  
a vytvářel zvířata a růz-
né divné tvary. Něco 
jsme si i povídali. Třeba 
o tom, jaké knihy píše a 
kreslí. Doufám, že příště 
přijede zas.

Karolina Stonišová 
a Simona Dobrušová 

2. B

Zpěvačka – 
Nela Benová, 3. tř.
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26. 4. jela naše třída  
do Opavy do knihovny na 
přednášku Cesta do středo-
věku. Říkal nám to pán ze 
zámku z Hradce nad Mora-
vicí. Ten pán promítal hrady 
nebo zříceniny hradů a my 
jsme měli uhodnout, jak se 
jmenuje. Nejlepší byl Ludvík, 
který si přečetl vlevo nahoře 
jméno a pak ho řekl. Všiml si 
toho jen Ludvík. Potom pán 
vytáhl dřevěnou stavebnici 

EXKURZE DO TEVY
V rámci dne otevřených dveří jsme  

v listopadu měli příležitost podívat se 
do prostorů TEVY, které využívají stu-
denti oboru chemik – operátor. Při vstu-
pu do školicího centra nás mladá slečna 
informovala, kde se nacházíme, a pak 
jsme sami procházeli učebny. V každé  
ze tří učeben bylo několik studentů  
a učitel. Učitelé nám pověděli nějakou 
teo rii o daném předmětu a studenti 
nám ukázali něco málo z praxe. Na kon-
ci přednášky nás informovali o výbor-
ném uplatnění absolventů jak v TEVĚ, 
tak kdekoli jinde. To bylo asi to nejdů-
ležitější. Do samotné TEVY nás ale kvůli 
bezpečnosti nepustili, což byla škoda.

Karolína Lacková – 9. třída

BEZPEČNÝ INTERNET
Projekt dělali žáci 7., 8. a 9. tříd. Vyplňo-

vali jsme dotazník, ve kterém byly otázky 
typu: Máš nějakou sociální síť? Máš chytrý 
mobil/tablet, a pokud ano, máš ho zabez-
pečený heslem nebo pinem? Z prezentace 
jsme se dozvěděli, že bychom měli použí-
vat hesla složitá = obsahují velká a malá 
písmena, číslice a jiné znaky. Také už víme, 
že bychom měli používat antivirový pro-
gram. Na prezentaci se také zmínilo, jak 
bychom se měli chovat na sociálních sítích, 
proto také existuje internetové desatero, 
kterým bychom se měli řídit. Např. Neposí-
lej nikomu své soukromé fotky. Neotevírej 
zprávy, které přišly z neznámé adresy. Svěř 
se dospělému, pokud se staneš obětí ky-
beršikany. Nevěř každé informaci. 

Jan Stránský – 5. B 

CESTA DO STŘEDOVĚKU

Naše rodina – 
Adam Majvelder, 5. B

a rozdělil nás na dva týmy. 
Zadání bylo: „Postavte dva 
hrady se vším, co má mít.“ 
Dále nám vykládal o středo-
věku, pozval si kluky a ob-
lékl je za rytíře. A říkali jsme 
si, co musel opravdový rytíř 
umět: zacházet s mečem, 
umět jezdit na koni, plavat, 
umět ovládat šachy, být od-
vážný, umět skládat milost-
né básně a být laskavý k že-

nám. Verča byla převlečena  
za princeznu. Taky nám uka-
zoval různé věci: drátěnou 
košili, meč, kožené boty, hli-
něnou vázu, přilbu. Dozvě-
děli jsme se, kdy byl položen 
první základní kámen Karlo-
va mostu, a to roku 1357 dne  
9. 7. v 5 hodin 31 minut. 
Potom jsme museli jít. 
Eva Balcarová, Lukáš Hulva, 

Jiří Gebauer – 4. B
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MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Bylo právě úterý,

když s auty a čtyřkolkami za námi dva páni přijeli.
Připravili cestu, značky, celé hřiště,

těšíme se na ně zase i příště.
Vyzkoušeli jsme si řídit auto, dopravu, 

půjčili nám k tomu i potřebnou výbavu. 
Ze značek a pravidel nám šla hlava kolem,

ale už vím, jak vypadá značka – VJEZD POVOLEN. 
žáci 1. třídy

ŠTÍTINA MÁ TALENT 
„Nezapomeňte kruhy, 

zítra je nácvik
a po něm soutěž za okamžik.“

Atmosféra byla náramná,
porota měla pro nás jen slova pochvalná.

Moc se nám to povedlo,
ale nejlepší to nebylo.

Nakonec jsme postoupily,
na Den matek jsme na pódium zas nastoupily.

Konalo se finále hodně zajímavé
a pak už vyhlášení super napínavé.

Byly jsme z toho celé tuhé.
Představte si, skončily jsme druhé!

Postoupili jsme do finále Štítina má ta-
lent! Nevím, jak jsme to mohli dokázat, vím 
jen, že to bylo vtipný. Výborný na tom bylo, 
že vyhlašování viděla i naše mamka.

Marian Škurhan, Amálie Vaňková, 
Markéta Šimečková – 3. třída

DEN ZEMĚ
3. 5. 2017 jsem si přivsta-

la, abych přišla do školy 
dřív. Ten den jsme slavili 
Den Země, čekal nás boha-
tý program.

U stanoviště s první po-
mocí jsme si mohli vyzkou-
šet, jak zachránit člověka  
v bezvědomí. Také nám 
řekli, jak ošetřovat popále-
niny. Na dalším stanovišti 
byli mladí hasiči. 5. B si při-
pravila stanoviště, kde jsme 
si mohli procvičit mozky  

na různých hádankách, 
úkolech a hlavolamech. 
Kdo potřeboval pro-
táhnout tělo a uklidnit 
mysl, ten si přišel na své  
na stanovišti s jógou. Holky  
ze Slezského gymnázia  
v Opavě, které jsou zapo-
jené v projektu Emise, si  
pro nás připravily názorné 
pokusy, při kterých spalova-

ly různé druhy podlahových 
krytin, aby nám ukázaly, jak 
nebezpečné zplodiny spa-
lováním vznikají. Celá škola 
společně vytvořila strom 
života. Každý žák si obkres-
lil a vystřihl ruku z barev-
ného papíru, paní učitelka  
z toho následně vytvořila 
ten strom života.

Helena Galová – 7. třída
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Počasí nám nepřálo, 
bylo lidí přemálo. 

A jak se tak běželo, 
ze vzduchovky se střílelo. 

Z nejmladších rychlá Vanesa, 
předběhla by zajíce u lesa. 

Karolínka v plné síle, 
dala by i čtyři míle. 

Marek, kámoš fotbalista, 
první místo dozajista. 

Šimon už je v cíli, 
trvalo to chvíli. 

Marek, co má tretry, 
dobíhá poslední metry. 

Kuba z třídy osmé, 
atmosféra houstne. 
A přicházejí chlapi, 

Maňas vystrkuje drápy. 
Vojtěch Drössler - 5. B

ŠTÍTIŇÁK A SNIPER
Konala se soutěž v běhu na 60 me-

trů. V mužské kategorii jako každý 
rok běžel i pan družinář. Těšil jsem se  
na něj celý rok. Ovšem jak jsem na-
stoupil na startovací čáru, bylo všech-
no jinak. Rozbušilo se mi srdce, ale už 
tam jsem věděl, že budu stát na stupni 
vítězů jako první. Jak se rozhodčí mě  
a mého soupeře zeptal „připraveni“, tak 
jsem si řekl „já to vyhraju“. Začal odpo-
čet „tři, dva, jedna, teď“. Vyběhl jsem, jak 
nejrychleji jsem uměl. Soupeře jsem 
nechal daleko za sebou v mlze štěrku  
a do cíle jsem doběhl jako první.

O 15 minut později pan ředitel, kte-
rý vyhlašoval výsledky, řekl jméno  
3. běžce, potom 2. běžce a nakonec mě 
– nejrychlejšího Štítiňáka. Vylezl jsem si 
na stupínek. Byl to dobrý pocit. Dostal 
jsem medaili a diplom a byl konec.

O Štítinského snipera byl velký 
zájem. Ke střílení byla připravena 
tři místa a u každého místa bylo 
šest sklopných terčů od největšího  
po nejmenší. Střílelo se z lehu vzdu-
chovkami. Jakub Stoniš - 8. třída; 

Šimon Jantošík - 5. A

NEJRYCHLEJŠÍ ŠTÍTIŇÁK 

ROBOTICKÝ KROUŽEK
Už od února s radostí chodím do robotického 

kroužku, který vede bývalý žák školy Dominik Veče-
rek. V tomto kroužku stavíme roboty z Lega Mind-
storms. Roboti mají různé možnosti – jdou dle přání 
naprogramovat. V prvních hodinách jsme si postavili 
svého prvního robota, kterého jsme ovládali pomo-
cí tabletu. Když jsme byli trochu zdatnější, zkoušeli 
jsme s roboty souboje. Pak jsme všichni své roboty 
rozložili a pustili se ve skupinkách do stavby dalších 
robotů. V našem případě je to robotický had. Někte-
ří staví robota, který umí složit Rubikovu kostku, jiní 
používají při stavbě svou vlastní fantazii. Kroužek je 
velmi oblíbený a jsem rád, že mám možnost tento 
kroužek navštěvovat. Jindřich Šimeček - 5. A

Běžci – Natálie Friedlová, 8. tř.
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10. května se již podruhé na naší škole 
konala celonárodní sbírka Český den proti 
rakovině, jinak řečeno také Květinový den, 
který každoročně pořádá Liga proti rakovi-
ně. Tento rok se zaměřením na nádorové 
onemocnění hlavy a krku.

Po třídách chodily žákyně 8. a 9. třídy, 
které přišly popovídat o tom, proč vlast-
ně tento den vznikl. Během dne si žáci 
mohli zakoupit květ měsíčku lékařského, 
letos s modrou stužkou. V odpoledních 

hodinách žákyně školy spolu s paní uči-
telkou Richterovou vyšly do ulic, aby se 
do této sbírky mohli zapojit také zdejší 
lidé. Cena jedné kytičky byla symbolic-
kých 20 korun.

Kytiček se prodaly spousty a nás hřál  
na srdci pocit, že jsme pomohly dobré věci.

Peníze, které se vybraly, se poslaly k vý-
zkumu a léčbě rakoviny.

Gabriela Mlčková, Adéla Mrákotová, 
Sára Šimperská – 8. třída

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Dne 27. 5. se uskutečnil 
již 3. ročník asistovaného 
běžeckého závodu s  han-
dicapovanými v Opavě. 
Závodu se z  naší školy 
zúčastnili žáci 7., 8. a 9. tří-
dy v opavských Městských 
sadech. Letošní ročník 
se běžel v modrých trič-
kách. Ve vozíku jsme 
vezli Štěpánka. Trať byla 
dlouhá okolo 6 kilomet-
rů, jeden okruh měl cca 
1500 metrů a běžela se 
4 kola. Za odměnu jsme 
dostali všichni pamětní 
medaili, sportovní vak  
a dobrý pocit, že jsme po-

JOY RUN – Vít Grussmann, 8. tř.

PLAVECKÝ VÝCVIK 
Jdeme do šaten a jdeme se osprchovat, 

potom si s sebou vezmeme tašku nebo 
batoh, ve kterém by mělo být mýdlo, pla-
vecké brýle a ručník. Potom se rozdělíme  
do skupin od jedné do čtyř, potom si nás 
paní cvičitelka plavání spočítá, ať ví, jest-
li někdo nechybí. Nejprve si dáme čtyři 
bazény kraula, prsa a znaku, potom např. 
lovíme puky, cvičíme kraula, prsa a znak, 
někdy cvičíme s destičkou a nakonec  
si můžeme vzít pomůcku a můžeme si s ní 
hrát. Ondřej Schwan – 4. A

mohli dobré věci. Pokud 
budete chtít taky běžet  
a strávit závod s  handica-
povaným jednotlivcem, 

určitě přijďte 24. 9. 2017 
do Ostravy.

Jan Lindovský, Natálie 
Kostřicová – 9. třída

JOY RUN    
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PROJEKT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
Macha a Šebestovou jsme četli,

bezva jsme se bavili.
Testů čtenářské gramotnosti jsme se zlekli,

dosti strachu jsme u něho zažili.

Do finále postoupila naše Amálka, Věruška a Nelinka.
Bude to pro ně hezká vzpomínka? 
Pak jsme nacvičili o knize divadlo

a moc se nám to povedlo!

Před 1. stupněm jsme ho hráli, 
velkou radost jsme dětem udělali.

Spoustu rekvizit jsme používali, 
písničku o sluchátku vesele zpívali.

Andrea Stašková – 3. třída

ČERTŮV  
POKLAD

Na pohádku Čertův po-
klad jsme jeli do Hradce 
nad Moravicí. Tam je krás-
ný zámek, ve kterém se ta 
pohádka odehrávala. Ne-
byla hraná na jevišti nebo 
na nějakém nádvoří, ale 
bylo to mnohem zajíma-
vější. Každá část pohád-
ky se odehrávala v jiné 
části zámku. Např. jedna 
část s drakem se ode-
hrávala ve sklepě. O čem 
vlastně ta pohádka byla?  
Na zámku žil král, prin-
cezna, její služebná  
a ve sklepě drak, kterému 
nechutnalo maso. Když 
měl jednou přijet princ, 
tak si služebná a princez-
na vyměnily role. To stejné 
udělali i princ a jeho sluha.  
A všechno se to zamota-
lo. Ale nakonec to dobře 
skončí. Moc se mi to líbilo.

 Hana Seidlová – 5. B

Loupežník - 
Ondřej Malohlava, 7. tř.

ŠMOULÍ DĚTSKÝ DEN

Ve čtvrtek 1. června jsme 
odpoledne slavili Den dětí. 
Dětský den nám připra-
vili naši učitelé na velkém 
fotbalovém hřišti. Nejví-
ce se mi líbil skákací hrad  
a výcvik psů. Líbilo se mi 
všechno, ale nejvíc jsem 
měl radost z pistolky s bon-
bóny a z toho, že jsem si 
koupil meč. Nejvíce se mi 
líbily skákací hrady, fotbal 
a stanoviště „Tref si svého 
šmoulu“. Na Šmoulím dět-
ském dni jsem byl s taťkou. 

Pro nás děti si šmoulové 
připravili skvělou zába-
vu, soutěže a občerstvení.  
Ze soutěží se mi nejvíc  
líbila přetahovaná, střelba  
z luku a katapultu, pexeso  
a házení na plechovky  
a také kolo štěstí. Za splně-
ní všech úkolů jsem dostal 
cukrovou vatu. Na dětském 
dni se mi moc líbilo.

 Jasmína Vaňková, 
 Tomáš Žurek 
 a Ondřej Kadula – 1. tř.; 
 Jan Hájek – 2. B
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Sportem pro děti – 
Jakub Kubíček, 7. tř.

SPORTEM PRO DĚTI
Dne 15. 6. si Armáda ČR připravila na štítinském hřišti 

akci Sportem pro děti. Od 10:00 do 14:00 proběhl branný 
závod. Závodili policisté, hasiči, celní správa, vojáci a škol-
ní družstvo. Po skončení závodu začal kroužit vojenský vr-
tulník nad hřištěm. Pak přišel na řadu seskok parašutistů, 
kteří se snažili přistát na vyznačených bodech uprostřed 
hřiště. Poté vrtulník přistál, naskočili do něj parašutisté  
a vzlétl. Bylo to velmi zajímavé. Od 14:00 si mohli návštěv-
níci vyzkoušet střelbu z paintballové pistole. V 15:00 pro-
běhlo vyhlášení branného závodu. Naše školní družstvo 
se umístilo na 7. místě z deseti. Výtěžek akce jde na pod-
poru matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situa-
ci.  Petr Hřivňacký, Jiří Antonín Žídek – 6. třída

VÝLET K VODNÍM 
NEBESŮM

Jednoho dne se 8. a 9. tří-
da vydala na školní výlet  
k vodní nádrži Dlouhé stráně. 
Po dlouhé cestě jsme byli při-
vítáni sympatickým mužem, 
který nás provedl tímto dnem.  
Ze začátku nám vysvětlil prin-
cip a řekl něco z minulosti této 
zajímavé nádrže. Po zhléd-
nutí krátkého dokumen-
tu nás pozval do podzemí  
k samému jádru celé elek-
trárny. Šli jsme vybetono-
vaným tunelem a nad námi 
bylo neuvěřitelných 100 metrů 
hlíny. Cestu k vodním nebe-
sům, dlouhou 10 kilometrů, 
jsme zdolali pomocí autobusu  
a vystoupili jsme přímo před 
neuvěřitelným dílem lidstva. 
Od pohledu nejen na nádher-
nou přírodu Česka, okolních 
zemí, ale i samotné nádrže nás 
dělilo asi 80 schodů. Přečerpá-
vací nádrž, po obvodu dlouhá 
1700 m, byla do jedné polo-
viny vypuštěná. Byl to krásný 
výlet, z kterého jsme si odnesli 
hodně zážitků.

Jan Vildomec – 9. třída

Dne 30. května jsme se vydali s 3. B na třídní výlet  
na Macochu. Přijeli jsme ke Skalnímu mlýnu a odtud se 
vydali vláčkem, kterým jsme jeli až před Punkevní jeskyně. 

Tam začala prohlídka. Pěšky jsme šli jeskynními cestič-
kami. Poté jsme museli vystoupat přes 150 schodů na nej-
vyšší místo. Nakonec jsme dorazili na odkryté místo Maco-
chy, odkud jsme viděli Macochu zezdola. Pak jsme sešli pár 
schodů a šli jsme malou, úzkou cestičkou k lodičkám, které 
na nás čekaly v přístavišti. Viděli jsme nejhlubší bod, který 
byl pod vodou, a bylo tam prý kolem 40 metrů. Viděli jsme 
také různé krápníky ve tvaru psích nebo dračích hlav. 

Pak jsme šli na lanovku, která nás vyvezla nahoru na Ma-
cochu. Po obědě jsme se podívali z horního a z dolního 
můstku na propast a jeli jsme zase lanovkou dolů k Pun-
kevním jeskyním. Kamila Sojková – 7. třída

MACOCHA
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